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Beste ouder(s), verzorger(s),
Start schooljaar
Na zes weken zomervakantie gaan we vanaf maandag weer samen naar school. Het zal leuk zijn om
iedereen weer terug te zien, voor sommige leerlingen ook wel spannend om naar een andere groep te
gaan… .Gelukkig kennen we elkaar allemaal op deze school en is niemand echt nieuw bij de start van
het schooljaar. Hoewel er voor juf Roxanne natuurlijk eerst een invalleerkracht komt, want zij is in de
zomervakantie de trotse mama van Lenn geworden. Jos en Roxanne feliciteren we via deze
nieuwsbrief heel hartelijk met de geboorte van hun zoontje! Het geboortekaartje krijgt u allemaal als
bijlage van de nieuwsbrief. Juf Susanne neemt de maandag als invalster voor Juf Roxanne, zodat er
voor het grootste deel een bekenden, vaste leerkracht voor deze drie groepen staat.
De verdeling van de groepen en de leerkrachten ziet er als volgt uit:
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Wijziging gymdagen
Dit jaar kunnen we niet op dinsdagmiddag terecht in de gymzaal, daarom gaan we nu op
donderdagmiddag en op vrijdagmiddag met de bus naar De Wilp.
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
12.45 tot 13.30 uur groep (3), 4, 5 en 6
13.30 tot 14.15 uur groep 6, 7 en 8
Informatieavond voor ouders
We willen u graag vertellen wat uw kind dit jaar voor nieuwe dingen tegen gaat komen op school. Dat
willen we doen in de tweede schoolweek. Op maandag 24 augustus ontvangen de leerkrachten u graag
in de groep. In de kalender kunt u zien hoe laat de informatie per groep zal zijn.
Acties naar aanleiding van de door ouders ingevulde enquête
Het is al even geleden, maar in de enquête kwam naar voren dat de sfeer in de groepen door u erg
belangrijk werd gevonden. Als team hebben we gezocht naar een manier om hier op een positieve
wijze mee aan de slag te gaan. We hebben er voor gekozen om jaarlijks te starten met de “Gouden
weken” waarin het groepsproces centraal staat. Ook nodigen we ouders in deze weken uit om ons naar
aanleiding van een vragenlijst, te vertellen hoe het met hun kind gaat De leerkracht luistert en kan met
uw informatie haar voordeel doen bij de aanpak van de leerling. Deze “Ouder vertelt” middag staat
gepland op woensdag 2 september, u ontvangt hiervoor een rooster.
Ook kwam uit de enquête naar voren dat u de hygiëne op school niet goed vond. Dit zal ook op
bovenschools niveau naar voren worden gebracht. Verder hebben we afgesproken dat we samen met
de leerlingen de lokalen aanvegen en opruimen zodat de schoonmaakster zo efficiënt mogelijk aan de
slag kan. Dit zal na de afsluiting van de lessen plaatsvinden, we vragen daarom uw begrip als uw kind
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iets later uit school komt omdat het die week klassendienst heeft. Verder is het bij de jongens wc’s
nogal eens nat in de omgeving van de toiletpot. We willen daarom met de jongere jongens de regel
invoeren dat ze ook op de wc gaan zitten om te plassen zodat de plas terecht komt waar het bedoeld
is. Dat zal de geur van de wc’tjes vast wat aangenamer maken!
Audit School aan zet
In de tweede week zal er gedurende een dag iemand van School aan Zet (een instantie die scholen
ondersteunt bij hulpvragen) onze school bezoeken en lessen bijwonen . Op vrijdagmiddag 4 september
zal de rapportage van deze visitatie op een studiemiddag met alle leerkrachten worden besproken.
Deze middag zijn alle leerlingen dan vrij.
Bezoek Inspectie
Op donderdag 10 september is ’t Jonkertje aan de beurt voor het vierjaarlijkse bezoek van de inspectie.
De rapportage van dit bezoek zal pas 6 weken later definitief worden aangeleverd.

Met vriendelijke groet,
het team van ’t Jonkertje

Jonkerkalender augustus en september

18 augustus
24 augustus
24 augustus
24 augustus
2 september
4 september

Start schooljaar met “De gouden weken”
Informatie avond voor ouders groep 1, 2 en 3
Informatie avond voor ouders groep 4, 5 en 6
Informatie avond voor ouders groep 6, 7 en 8
Ouder vertel moment
Studiemiddag team, alle leerlingen ’s middags vrij
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18.00 – 19.00 uur
19.00 – 20.00 uur
20.00-21.00 uur
Vanaf 13.00 uur
Vanaf 12.00 uur

